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 جامعــة القيــروان                                
 ابلقريوان هلندسيةللدراسات ا تحضريياملعهد ال         

 

 ةـــــــــــل الطلبـــــــــــــالغ تسجيــــــــــــب
  2018 / 2017 ةـــة اجلامعيـــالسن وانــبعن

 

 

تم وجواب تالتسجيل عملية  أنة ـة الطلبـكاف  التحضريي للدراسات اهلندسية ابلقريواند ـر املعهـمديم يعل
أوت  82  االثننيوذلك يف أجل أقصاه يوم  www.inscription.tn داملوح عرب املوقع حصرّيً و 

2017. 
     

 :لـــتسجيمعلـــوم ال -1
 مفصلة كما يلي: دينارًا  43,400 القسط األّول:  مبلغ •

 .معلوم التسجيل:  ارًاـــدين  35
 .معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي: ارـــنيد  5
 .معلوم الربيد :ارـــدين  2

د 1.000)  معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية  :ارـــيند  1,400
 .د أتمني األشغال التطبيقية (0,400عادي + أتمني 

 

 ارا.ـــدين 35 القسط الثاين: مبلغ  •
 

 :اتــمالحظـ •
يف بداية السنة اجلامعية عند التسجيل للقسط األول  لومدفع مع ميكن للطالب ✓

 يف بداية السداسي الثاين.الثاين القسط و  التسجيل
يف بداية اين دفعة واحدة والث للقسطني األول دفع معاليم التسجيل ميكن للطالب  ✓

  . دينـــارا 78,400 املطلوب يف هذه احلالة: املبلغويكون السنة اجلامعية عند التسجيل 
يعفى الطالب املتمتع مبنحة أو قرض جامعي من دفع معلوم القسط الثاين ويف هذه  ✓

 عي.تقدمي وثيقة إلدارة املعهد تثبت متتعه مبنحة أو قرض جام يهلاحلالة فإنه يتعني ع
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 :استكمال عملية الرتسيم ابملعهد -2
وتقدمي مجيع الواثئق املطلوبة  ارة املعهد الستكمال ملفاهتمدإبيتعني على مجيع الطلبة اإلتصال 

 . منهم
وكل طالب مل يستكمل ملفه يف  إجباري وشخصي استكمال ملف التسجيل  مالحظة :

 .ال يعترب مرمسا ابملعهد اآلجال املبينة
 

 استكمال ملف الرتسيم : روزانمة 2.1  
 

 التاريــخ المستــوى  اصــاإلختص

 فيزيــاء –رايضيــات 
( 2017)ابكالورّي طلبة السنة األوىل اجلدد 

   رايضيات املتحصلني على شهادة الباكالورّي
 2017 أوت 24 خلميسايــوم 

 صباحـــــــــــــا 09مــن الساعـــة : 
 إلــى الساعــة : منتصف النهار

 كيميــاء  –فيزيــاء 
( 2017) ابكالورّي  طلبة السنة األوىل اجلدد

علوم جتريبية  املتحصلني على شهادة الباكالورّي
 . وعلوم اإلعالمية

 تكنولوجيــا
 (  2017) ابكالورّي  طلبة السنة األوىل اجلدد

 . علوم تقنيةاملتحصلني على شهادة الباكالورّي 

 فيزيــاء –رايضيــات 
 .القدامى األوىل ةة السنطلب* 

 * طلبة السنة الثانية.
 

 2017 أوت 25 معةيــوم اجل
 صباحـــــــــــــا 09مــن الساعـــة : 

 إلــى الساعــة : منتصف النهار

 كيميــاء  –فيزيــاء 
 .القدامى األوىل ةطلبة السن* 

 * طلبة السنة الثانية.

 تكنولوجيــا
 .القدامى األوىل ةطلبة السن* 

 * طلبة السنة الثانية.
    

 الواثئق املطلوبة الستكمال ملف الرتسيم : 2.2
 ( 7201ابكالورّي  )ابلنسبة للطلبة اجلدد:  -                     

 .عن بعد التسجيل لوموصل دفع مع ✓
 .ة اإلسم واللقب على ظهر الصورة (ب) مع كتا حديثة العهد صور مشسية  04 ✓
 الوطنية.تعريف النسخة من بطاقة  ✓
 نسخة من شهادة الباكالورّي. ✓
 كالورّي .ا نسخة من كشف أعداد الب ✓
 ظروف ) بدون طابع بريدي ( حتمل اسم ولقب الطالب وعنوان مقر سكناه أثناء العطل. 04 ✓
 .ية مسلمة من مركز الصحة األساسيةوشهادة طبالدفرت الصحي  ✓
 (.مكتب التسجيل من  حب) تس بطاقة إرشادات ✓
 من مكتب التسجيل (. لمعهد ) يسحبالنظام الداخلي ل التزام ابحرتام ✓
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 :بة القدامى املنتمني إىل املؤسسةطلللابلنسبة  -             

 وصل دفع معلوم التسجيل عن بعد. ✓
 ة اإلسم واللقب على ظهر الصورة (.ب) مع كتا حديثة العهدصور مشسية   04 ✓
 ريف الوطنية.تعالنسخة من بطاقة  ✓
 بع بريدي ( حتمل اسم ولقب الطالب وعنوان مقر سكناه أثناء العطل.ظروف ) بدون طا 04 ✓
 من مكتب التسجيل (.بطاقة إرشادات ) تسحب  ✓
 من مكتب التسجيل (. ام النظام الداخلي للمعهد ) يسحبالتزام ابحرت  ✓
 . 2017/  2016نسخة من شهادة أتجيل الرتسيم  ابلنسبة للطلبة املتمتعني بتأجيل الرتسيم للسنة اجلامعية  ✓

 

 طلبة القدامى القادمني من مؤسسات أخرى:للابلنسبة  -           
 .أصل وثيقة املوافقة على النقلة ✓
 أصل شهادة املغادرة. ✓
 وصل دفع معلوم التسجيل عن بعد. ✓
 ) مع كتابة اإلسم واللقب على ظهر الصورة (. حديثة العهدصور مشسية   04 ✓
 عريف الوطنية.تالنسخة من بطاقة  ✓
 من شهادة الباكالورّي. ابقة لألصلمطنسخة  ✓
 .من كشف أعداد الباكالورّي مطابقة لألصلنسخة  ✓
 .اخلاصة بنهاية كل سنة جامعية سابقة عداداألف و من كش مطابقة لألصلنسخ  ✓
 السابقة.اجلامعية  واتلسنخالل انسخة من شهادة أتجيل الرتسيم  ابلنسبة للطلبة املتمتعني بتأجيل الرتسيم  ✓
 دون طابع بريدي ( حتمل اسم ولقب الطالب وعنوان مقر سكناه أثناء العطل.ظروف ) ب 04 ✓
 الدفرت الصحي. ✓
 من مكتب التسجيل (.بطاقة إرشادات ) تسحب  ✓
 من مكتب التسجيل (.م النظام الداخلي للمعهد ) يسحب التزام ابحرتا ✓

 :الفحص الطيب -3
 

 إلمتام عملية الفحص الطيب اهمملقر سكن ةــة أساسيــصحز ــمرك ربــأبقاإلتصال دد ــاألوىل اجل واتـالسنة ـطلبع ـى مجيــعل
 (.لتقدميه لدى مكتب التسجيل ابملعهد  لف الصحيملاب حتفاظاال ضرورة )واحلصول على شهادة طبية 

 

 :نطالق الدروسا -4
 

 روانـــــــــلقيابة ــــات اهلندسيــــدراسري للــــالتحضي دــــابملعه بــــــشعوالات ــــاملستوي ـعــجلميـدروس ـــــــق الــــــتنطل
 .2017 سبتمرب 04 ثنني اال ومـــي

 املديـــــر             
 بن صالــح نيــرم                


